
รายงานประจำป 2553
คณะนิติศาสตร     
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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     หนา 

ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค          1 
ประวัตคิวามเปนมาของคณะนิตศิาสตร 2 
โครงสรางการบรหิารงานภายในคณะนติศิาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 4 
การบริหารทั่วไป 12 
การจัดการศกึษา 17 
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 19 
การวจิัย 27 
การบริการวชิาการ 30 
การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ศาสนา และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 36 
วเิทศสัมพันธและความรวมมือกับตางประเทศ 42 
รางวัลและการไดรับการยอมรับ 49 



พันธกิจ และวัตถุประสงค  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อผลติบัณฑิตทางนิตศิาสตรที่มีความรอบรูในทาง
วชิาการและในทางวชิาชีพตลอดจนมีคุณธรรมและ
จรยิธรรม และสามารถที่จะเปนผูนําสังคม ในเรื่อง
ของแนวคิดทางกฎหมายได 

2. เพื่อใหเกิดงานวจิัยทางกฎหมายที่มีคุณภาพและ
สามารถที่จะนําไปใชในการแกปญหาในเรื่องตาง ๆ 
ของทองถิ่นและสังคมไดอยางมีประสทิธภิาพ 

3. เพื่อเปนศูนยกลางความรูทางกฎหมายใหกับทองถิ่น
และสังคม 

4. เพื่อมีสวนรวมกับชุมชน ทองถิ่น และสังคมในการทํานุ
บํารุงศลิปวัฒนธรรมทองถิ่น และสิ่งแวดลอม ใน
รูปแบบตาง ๆ ใหดํารงอยูอยางยั่งยนืในฐานะที่เปน
สมาชิกสวนหนึ่งของสังคม 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 

พันธกจิ  

1. จัดการศึกษา โดยมุงเนนความเปนเลิศทาง

วชิาการ พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรยีน

การสอนใหเปนมาตรฐาน เสรมิสราง

ประสทิธภิาพ ในการเรยีนรูของนักศึกษา 

2. ผลติงานวจิัยทางกฎหมายที่มีลักษณะ

เปนสหวิทยากร ที่มีความเช่ือมโยงกับศาสตร

ตาง ๆ 

3. ใหบรกิารวชิาการทางกฎหมายในรูปแบบ

ตาง ๆ แกชุมชนและสังคมที่ตอบสนองตอ

ปญหาของสังคม 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและ

สิ่งแวดลอมใหดํารงอยูอยางยั่งยนื 

5. พัฒนาหนวยงานใหองคกรแหงการเรยีนรู 

และมีการบรหิารจัดการที่คลองตัวและมี

ประสทิธภิาพ 
  1 

ปรัชญา   : ความรูเพ่ือจรรโลงสังคม 

ปณิธาน   : สถาบันการศกึษากฎหมายท่ีเปนปญญาใหกับสังคม 

วสัิยทัศน    :     มุงเนนเปนสถาบันการศึกษาที่มีความเขมแข็งในทางวชิาการ   
                       และ การวจิัยทางดานนติศิาสตรและมีสวนรวมกับสังคม ใน
กจิกรรมที่นํามาซ่ึงประโยชนโดยสวนรวม ตลอดจนเปนแหลงความรูทาง



 

ประวัตคิวามเปนมา 
ของคณะนิตศิาสตร  

             คณะนติศิาสตร ไดเปดสอนกระบวนวิชากฎหมายตาง ๆ 
เพื่อเปนวชิาบังคับพื้นฐาน วชิาโทและวชิาเลอืกเสรใีหกับคณะตาง ๆ 
มาอยางตอเนื่องนับตั้งแตเริ่มมีการกอตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ป พ.ศ. 2507 เปนตนมา และคณะนิติศาสตรเดิมเปนสาขาวิชา
นิตศิาสตร สังกัดอยูในภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร และ
ไดรับอนุมัตใิหเปดสอนหลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต (น.บ.) มาตั้งแต 
พ.ศ. 2535 นับเปนมหาวทิยาลัยปดในสวนภูมิภาค ของรัฐแหงแรก
ที่เปดสอนหลักสูตรนติศิาสตรที่ดําเนนิการรับนักเรียนเขาศึกษาตอ
ผานการสอบโควตาภาคเหนือและการสอบคัด เลือก เข า
มหาวิทยาลัยเชนเดียวกับคณะตาง ๆ และในปการศึกษา 2543 
คณะนติศิาสตรไดเปดรับผูสําเร็จการศกึษาในระดับปรญิญาตรแีละ
นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อ 
เขาศกึษาหลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ (น.บ.) ภาคพิเศษ  
 

             ตอมาเม่ือป พ.ศ. 2546 ไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
เพื่อรองรับความตองการของผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสาขาวชิาอ่ืน หรอืเทียบเทา ที่ประสงคศึกษาทางดานนิติศาสตร
เพ่ิมเติม จึงไดแยกหลักสูตรออกเปน 2 แผน คือ หลักสูตรแผน 1 
เพื่อใชสําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่6หรือ
เทียบเทาและหลักสูตรแผน 2 เพื่อใชสําหรับผูที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน หรือเทียบเทา และตอมา 
ในปการศึกษา 2547 คณะนิติศาสตร ไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยให เปดสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
(ภาคพิเศษ) โดยความรวมมือกับ LAW SCHOOL ของ STATE  
UNIVERSITY OF NEW YORK AT BUFFALO (UB) ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมรกิา เพื่อผลติบัณฑติระดับปริญญาโท โดยไดเปดสอน 2 
แผนการศกึษา คอื หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ หลักสูตรแผน ข  
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สาขาวิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งเปนคณะนิติศาสตร เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2549 
ซ่ึงเปนคณะที่ 20 ของมหาวทิยาลัยเชียงใหม และมีการแบงการบรหิารงาน ประกอบดวย  

-สํานักงานคณะ       

- สํานักวชิานติศิาสตร 

-ศูนยวจิัยและพัฒนากฎหมาย   

-ศูนยใหคําปรกึษาทางกฎหมาย 

คณบดคีณะนติศิาสตร 

คณบดคีณะซ่ึงดํารงตําแหนงคณบดคีณะนติิศาสตร จนถงึปจจุบันมีจํานวน 2 ทาน คอื 

1. รองศาสตราจารยสมชาย    ปรชีาศลิปกุล           24 เมษายน 2549 –  04 ตุลาคม  2551  

                         07 ตุลาคม  2551 -  30 ธันวาคม 2551 (รักษาการตําแหนงคณบด)ี 

2. อาจารยไพสฐิ         พาณชิยกุล                 31 ธันวาคม 2551 –  13 มกราคม 2552(รักษาการตําแหนงคณบด)ี 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษอินทร  รักอรยิะธรรม   14 มกราคม 2552 –  01 มีนาคม   2552(รักษาการตําแหนงคณบด)ี 

4. ผูชวยศาสตราจารยชาตร ี  เรอืงเดชณรงค             02 มีนาคม  2552 –  ปจจุบัน 
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ผศ.ชาตร ีเรอืงเดชณรงค 
คณบดีคนปจจุบัน 



โครงสรางองคกรคณะนติิศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม  
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มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

คณะนติิศาสตร 

คณะกรรมการ 

อํานวยการ 

คณบดีคณะนติิศาสตร 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะนติิศาสตร 

สํานักวชิา 

นติศิาสตร 
ศูนยวจิัยและ

พัฒนากฎหมาย 

ศูนยใหคําปรึกษา 

ทางกฎหมาย 

สํานักงานคณะ 

งาน

บริหาร

ท่ัวไป 

งานการเงนิ 

การคลัง 

และพัสดุ 

งานนโยบาย

และแผนและ

ประกัน

คุณภาพ

งานบริการ

การศกึษาและ

พัฒนา

งานบริหารงานวจิัย   

บริการวชิาการ และ

วเิทศสัมพันธ 



คณบด ี

คณะกรรมการบริหาร

คณะนติิศาสตร 

รองคณบดี ผูชวย

- รองคณบดฝีายบรหิาร 

- รองคณบดฝีายวชิาการ วจิัย 

   และวเิทศสัมพันธ 

- รองคณบดฝีายกจิการ นักศึกษา 

หัวหนา

สํานักงาน

1. งานบรหิารทั่วไป 

2. งานการเงิน การคลังและพัสดุ 

3. งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

4. งานบรกิารการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

5. งานบรหิารงานวจิัย บรกิารวชิาการและวเิทศสัมพันธ 

หัวหนา

ศูนยวจัิยและ

พัฒนา

หัวหนาศูนย 

ใหคําปรึกษา

ทางกฎหมาย 

หัวหนาสํานักวชิา

นติิศาสตร 

โครงสรางการบริหารงานคณะนติิศาสตร 
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1. ศาสตราจารย ดร.วษิณ ุ เครอืงาม ประธานกรรมการ 

2. รองอธกิารบด ี(ผศ. ดร.พงษอินทร รักอรยิะธรรม) รองประธานกรรมการ 

3. ดร.กิตพิงษ กติยิารักษ กรรมการ 

4. ศาสตราจารยพิชัยศักดิ ์ หรยางกูร กรรมการ 

5. นายคมศักดิ์ธนา อําพันธยุทธ กรรมการ 

6. คณบดคีณะนติศิาสตร  กรรมการและเลขานุการ 

7. รองคณบดฝีายบรหิารคณะนติิศาสตร ผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะนติศิาสตร 

6 
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ผูชวยศาสตราจารยชาตรี  เรอืงเดชณรงค 

คณบดคีณะนติศิาสตร  

คณะกรรมการบรหิารคณะนติศิาสตร  

   อาจารยวสุ  สงิหัษฐิต 
   รองคณบดฝีายบรหิาร  

อาจารยวาทศิ  โสตถพิันธุ 

รองคณบดฝีายวชิาการ วจัิยและวิเทศสัมพันธ  

อาจารยชัยณรงค  เหลอืงวลิัย 

รองคณบดฝีายกจิการนักศกึษา 

 อาจารยกัญญา  หริัณยวัฒนพงศ 
ผูชวยคณบด ี 

อาจารยศักดิ์ชาย  จินะวงค 

ผูชวยคณบด ี 



รองศาสตราจารยสมชาย  ปรชีาศิลปกุล  
หัวหนาศูนยวจิัยและพัฒนากฎหมาย  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณรายรัตน  ศรไีชยรัตน 

หัวหนาศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย  

คณะกรรมการบรหิารคณะนติศิาสตร  
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เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานสํานักงานคณะนติศิาสตร ณ ปจจุบัน 

งานบริหารและธุรการ 

นางวรันธร  วังเวยีง 
พนักงานปฎิบัตงิาน 

นายพันธนรศิร  เธยีรธนาการ 
ผูชวยงานธุรการ 

นายพงศพิพัฒน  ชาวเขลางค 
นักวชิาการคอมพิวเตอร  

นางสาวสุธีรา ชอประดษิฐ 
พนักงานปฎิบัตงิาน 

งานการเงนิ  การคลังและพัสด ุ

นางอัมพวรรณ  ปญญารักษา 
นักวชิาการเงนิและบัญชี ระดับ 6  

นางศรัณยธร  มีบุญ  
นักการเงินและบัญชี  

9 

นายวัชรพล กาววีน  
พนักงานปฎิบัตงิาน  



เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานสํานักงานคณะนติศิาสตร ณ ปจจุบัน 

งานนโยบายและแผน  และประกันคุณภาพการศกึษา 

นางฐติมิา  อัครจินดา 

พนักงานปฎิบัตงิาน 

นางสาวจารุณ ี สุวรรณรัตน 

พนักงานปฏิบัตงิาน  

นางสาวนงนุช  ใจโต 
พนักงานปฎิบัตงิาน 

งานบริการการศกึษาและพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

                                         
นางสาวทพิวรรณ  กุลณาวงค 

พนักงานปฎิบัตงิาน 

นางสาวมณเีนตร  สอนทุง 

พนักงานปฎิบัตงิาน 
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เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานสํานักงานคณะนติศิาสตร ณ ปจจุบัน 

งานบริหารงานวจัิย บริการวชิาการและวเิทศสัมพันธ 

นางสาววราลักษณ  นาคเสน
พนักงานปฎิบัตงิาน 

ศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย ศูนยวจัิยและพัฒนากฎหมาย 

นางสาวคณนิทรา  นนทธรรม 

พนักงานปฎิบัตงิาน 

นางสาวนิฐณิ ี ทองแท 

พนักงานปฎิบัตงิาน 
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การบริหารทั่วไป  
บุคลากร 
 จํานวนบุคลากร 
ในปีงบประมาณ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรท้ังส้ิน 34 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

ตารางที่ 1 แสดงโครงสรา้งกําลังคน – จํานวนบุคลากรแบ่งตามสายงาน 
 

 

 

รายการ สายงาน 

สาย 
ก 

สาย 
ค 

ลูกจ้าง
ประจํา 

พนักงาน
เงินแผ่นดิน 

พนักงานส่วน
งาน(เงินรายได้) 

รวม 

สํานักวิชานิติศาสตร์ 3 - - 17 1 21 

สํานักงานคณะ - 1 1 2 7 11 

ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย - - - - 1 1 
ศูนย์ให้คําปรึกษาทางกฎหมาย - - - - 1 1 

รวมทั้งหมด 3 1 1 19 10 34 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

 
 

 

รายการ ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี รวม 

สํานักวิชานิติศาสตร์ 2 17 2 21 

สํานักงานคณะ - 2 9 11 

ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย - - 1 1 
ศูนย์ให้คําปรึกษาทางกฎหมาย - - 1 1 

รวมทั้งหมด 2 19 13 34 



การบริหารทั่วไป  
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนอาจารย์ประจําจําแนกตําแหน่งทางวิชาการ 
 

 
 

 
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนอาจารย์ประจําที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ 
 

 

รายการ ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม 

สํานักวิชา
นิติศาสตร์ 

- 2 2 17 21 

รวมทั้งหมด - 2 2 17 21 

รายการ 

จํานวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ 

ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553 

ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ 

โท เอก โท เอก โท เอก โท เอก 

สํานักวิชานิติศาสตร์ 1 1 - 1 1 2 - 1 

รวม 1 1 - 1 - 1 - 1 



งบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีงบประมาณทั้งส้ิน 24,360,600 บาท 
จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 9,823,500 บาท งบประมาณเงินรายได้ 14,537,100 บาท รายละเอียดดังนี้ 

 

 

หมวดรายจ่าย งบประมาณเงิน
แผ่นดิน 

งบประมาณเงิน
รายได้ 

รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

เงินเดือนและค่าจ้างประจํา 5,054,000.00 2,865,700.00 7,919,700.00 32.51 
ค่าตอบแทน 658,200.00 6,930,000.00 7,588,200.00 31.15 
ค่าใช้สอย 45,000.00 615,000.00 660,000.00 2.71 
ค่าวัสดุ 119,800.00 300,000.00 419,800.00 1.72 
ค่าสาธารณูปโภค 102,700.00 250,000.00 352,700.00 1.45 
เงินอุดหนุน 3,843,800.00 2,803,700.00 6,647,500.00 27.29 
ค่าครุภัณฑ์ - 200,000.00 200,000.00 0.82 
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง - - - - 
รายจ่ายอ่ืน - 572,700.00 572,700.00 2.35 

รวม 9,823,500.00 14,537,100.00 24,360,600.00 100.00 

งบประมาณประจําปีงบประมาณ 2553 
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หมวดรายจ่าย งบประมาณเงิน
แผ่นดิน 

งบประมาณเงิน
รายได้ 

รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

เงินเดือนและค่าจ้างประจํา 8,212,869.00 1,084,631.00 9,297,500.00 45.61 
ค่าตอบแทน 412,650.15 5,417,762.60 5,830,412.75 28.60 
ค่าใช้สอย 59,700.00 472,609.69 532,309.69 2.61 
ค่าวัสดุ 350,649.85 459,197.07 809,846.92 3.97 
ค่าสาธารณูปโภค 102,573.91 79,197.25 181,771.16 0.89 
เงินอุดหนุน 108,200.00 2,111,023.01 2,219,223.01 10.89 
ค่าครุภัณฑ์ - 238,030.00 238,030.00 1.17 
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง - 827,675.00 827,675.00 4.06 
รายจ่ายอ่ืน - 447,700.00 447,700.00 2.20 

รวม 9,246,642.91 11,137,825.62 20,384,468.53 100.00 

การใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2553 



การใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2553 
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อาคารคณะนิติศาสตร ์

พื้นที่ของคณะนิติศาสตร์ 

หมายเหตุ: * ทางเดิน บนัใด 

รูปอาคารสถานที่ 

สํานักงานคณะนิติศาสตร ์ อาคารเรียนคณะนิติศาสตร์  

  
ช้ัน 1 

(ตร.ม.) 
ช้ัน 2 

(ตร.ม.) 
ช้ัน 3 

(ตร.ม.) 
รวม 

(ตร.ม.) 
สํานักงาน 94.5 ตร.ม.     94.5 
สํานักงานคณบดี   86.25 ตร.ม.   86.25 
ห้องประชุม 52.5 18.75   71.25 
ห้องพักคณาจารย ์   65.63 189.38 255.01 
ห้องศูนย์ให้คําปรึกษาทางกฎหมาย 63     63 
ห้องศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย   24.5   24.5 
ห้องหน่วยกฎหมายสหภาพยุโรปศึกษา   9.375   9.375 
ห้องโถง 78 68 93.13 239.13 
ห้องเกบ็พัสดุ  9.38    9.38 
ห้องโรเนียว   13.125   13.125 
ห้องเกบ็ของ    25  25 
อ่ืนๆ* 34 34 34 102 
รวม 322.00 329.01 341.51 992.52 



การจัดการศกึษา  
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หลักสูตร 

 ในปงบประมาณ 2553 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดการเรียนการสอนใน 
ระดับปรญิญาโท และปรญิญาตร ีรวมทัง้สิ้น 2 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑติ (ภาคปกต)ิ 

หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑติ (ภาคพิเศษ) 

 แผน 1 

 แผน 2 

ระดับปริญญาโท 

หลักสูตรนติิศาสตรมหาบัณฑติ แผน ก แบบ ก 2 

หลักสูตรนติิศาสตรมหาบัณฑติ แผน ข 

จํานวนนักศกึษา 

 ในปงบประมาณ 2553 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 861 คน 
จําแนกเปนนักศกึษา ระดับปรญิญาโทหลักสูตรภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จํานวน 77 คน 
และปรญิญาตร ี784 คน (หลักสูตรปกต ิ309 คน หลักสูตรภาคพิเศษ 475 คน) 

จํานวนนักศกึษาคณะนิตศิาสตร จําแนกตามระดับการศกึษา 

 

 

หลักสูตร 

จํานวนนักศกึษา
ใหมในแตละป

การศกึษา 

จํานวนนักศกึษา
ท้ังหมด 

ภาค
2/2552 

ภาค
1/2553 

ภาค 
2/2552 

ภาค 
1/2553 

1. หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ (ภาคปกต)ิ - 84 230 309 
2. หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑต (ภาคพิเศษ) - 119 380 475 

3. หลักสูตรนติศิาสตรมหาบัณฑติ(ภาคพิเศษ) - 18 79 77 

รวมท้ังสิ้น - 219 689 861 
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จํานวนผูสําเร็จการศกึษา 

 ในปการศกึษา 2552 มีผูสําเร็จการศกึษาทัง้ระดับปรญิญาตร ีและปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 170 คน 
จําแนกเปนปรญิญาตร ี164 คน ปรญิญาโท 6 คน 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจําปการศกึษา 2552 
 

ระดับ จํานวนผูสําเร็จการศกึษา (คน) รอยละ 

ปรญิญาตร ี(ปกต)ิ 76 44.71 

ปรญิญาตร ี(พิเศษ) 88 51.76 

ปรญิญาโท 6 3.53 

รวมท้ังสิ้น 170 100 
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การพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

1. โครงการผูบริหารพบผูปกครอง วันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ณ หองประชุมเล็ก หอประชุม    

 มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2553 วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ณ หองประชุมเล็ก 

หอประชุมมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

3. โครงการจุลสารรับนองใหม ณ หองประชุมเล็ก หอประชุมมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

4. โครงการสัมมนาเรียนรูและสังเกตการณกระบวนศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชน วันที่14 กรกฎาคม 

2553 ณ หองประชุมช้ัน 4 อาคารปฏิบัตกิาร คณะสังคมศาสตร 

5. โครงการอบรมการถายภาพเบื้องตน วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ณ หอง SB4210 คณะสังคมศาสตร 

6. โครงการสรางฐานขอมูลศษิยเกา 

7. สงนักศกึษาเขารวมแขงตอบปญหากฎหมาย และจัดนทิรรศการเนื่องใน"วันรพี" วันที่ 7 สงิหาคม 2553   

ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 

8. สงนักศกึษาเขารวมแขงตอบปญหากฎหมายแรงงาน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ณ หองประชุมช้ัน 7 

อาคารศาลแรงงานกลาง กรุงเทพมหานคร 

9. สนับสนุนนักศึกษาเขารวมการประชุมและแลกเปลี่ยนความรูทางกฎหมายระดับเอเชีย (Asian Law 

student association Forum) ภายใตหัวขอ The New Era of Asian Economic ในระหวางวันที่ 1 - 8 

สงิหาคม 2553 ณ Konkuk University กรุงโซล ประเทศเกาหลใีต 

10. สนับสนุนนักศึกษาเขารวมการประชุมและแลกเปลี่ยนความรูทางกฎหมายระดับเอเชีย (Asian Law 

student association Forum) ภายใตหัวขอ Asian problem ในระหวางวันที่ 12 – 19 สงิหาคม 2553 ณ 

เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุน 
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          คณะนติศิาสตร มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสไดรับการพัฒนา

สติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

5 ประการ โดยคณะนติศิาสตรไดดําเนนิการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทั้งสิ้น 20 กิจกรรม ดังตอไปน้ี 
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11. โครงการสัมมนาสโมสรนักศกึษาคณะนติศิาสตร วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2553ณ น้ําตกหมอกฟา  

อุทยานแหงชาตสิุเทพ-ปุย อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

12. โครงการอบรมความสามารถแกนนําในกิจกรรมสันทนาการเชิงสรางสรรค วันที่  30 – 31 

ตุลาคม 2553 ณ  อางเก็บน้ําหวยตงึเฒา อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม 

13. สนับสนุนชมรมฟุตบอลคณะนิติศาสตรเขารวมแขงขันฟุตบอลประเพณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2553 (CMU LEAGUE 2010 – 2011) แขงขันในระหวางวันที่ 30 ตุลาคม 2553 ถึง 30 มกราคม 

2554 ณ สนามกฬีากลาง มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

14. โครงการแนะแนวนองฝกงาน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 2 คณะ

สังคมศาสตร 

15. รวมกับสมาคมศษิญเกาคณะนติศิาสตรจัดงานเลี้ยงศษิยเกาคณะนติศิาสตร ในวันที่ 10 ธันวาคม 

2553 ณ รานโตง อ.เมือง จ.เชียงใหม 

16. จัดการลอืกตัง้คณะกรรมการบรหิารสโมสรนักศกึษาคณะนติศิาตร ประจําปการศกึษา 2554 ใน

วันที่ 17 ธันวาคม 2553 ณ บรเิวณหนาสํานักงานคณะนติศิาสตร 

17 .  สนับสนุ นนัก ศึ กษาชมรมนัก ศึ กษากฎหมายแห งภาคพื้ น เ อ เ ชี ย  คณะนิติ ศ าสตร 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม (ALSA CMU)เขารวมการประชุมและแลกเปลี่ยนความรูทางกฎหมายระดับ

เอเชีย (Asian Law student association Forum) ภายใตหัวขอ Alternative Dispute Resolution ใน

ระหวางวันที่ 7 – 12 มกราคม 2554 ณ ประเทศสงิคโปร 

18. โครงการปาฐกถา เรื่อง Globalization and legal consciousness in Thailand  วันที่ 21 มกราคม 

2554 ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 2 สํานักบรกิารเทคโนโลย ี(ITSC) มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

19. โครงการแสดงความยินดีตอบัณฑิตคณะนิติศาสตร ประจําปการศึกษา 2553 วันที่ 23 -24 

มกราคม 2554 ณ ลานจามจุร ีคณะนติศิาสตร 

20. โครงการปจฉมินเิทศ ปการศกึษา 2554  
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การพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

นอกจากกจิกรรมดังกลาวซ่ึงจัดข้ึนโดยงานกิจการนักศึกษาคณะนิติศาตรแลว ทางสโมสรนักศึกษาคณะ

นิตศิาสตรยังไดจัดกจิกรรมข้ึนเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพดานตางๆ ของนักศกึษาคณะนติศิาสตร ซ่ึงมีการจัด

กจิกรรมทัง้สิ้น 14 กจิกรรม ดังตอไปนี้ 

โครงการกจิกรรม 

1. โครงงานสันทนาการ;พานองเขาบาน   

2. โครงงาน สอนนองรองเพลงเชียร  

3. โครงงาน สานสัมพันธนิติฯ - สถาปตย  วันพุธที่  16 มิถุนายน 2553 คณะสถาปตยกรรมศาสตร

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

4. โครงงานพ่ีตวินอง และเอกสารประกอบคําบรรยาย ภาคเรยีนที่ 1  

5. โครงงานสัมมนาการตอบขอสอบกฎหมาย  

6. โครงงานสดุดวัีนรพี วัน เสาร ที่  7 สงิหาคม  2553 ณ  ศาลจังหวัดเชียงใหม 

7. โครงงานกฬีาส4ีช้ันป วัน อาทติย ที่  27  มิถุนายน  2553 ณ  โรงยมิกลาง มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

8. โครงงานกฬีาและกจิกรรมสานสัมพันธ 5 คณะ วันพุธ  ที่  14 กรกฎาคม 2553 ณ  สนามกีฬารักบี้ 

และ โรงยมิกลาง มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

9. โครงงานหองเชียรสปอรตเดย วันที่ ณ หอง SB 4105 คณะสังคมศาสตร 

10. โครงงานสวัสดกิารวันสปอรทเดย วันที่ สนามกฬีากลาง มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

11. โครงงานวันวิชาการคณะนิติศาสตร ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มกราคม 2554 ณ หอง SB3203 และลาน

จามจุร ีคณะนติศิาสตร 

12. โครงงานบาสเกตบอสประเพณ ีEcon-Law วันที่ ณ สนามบาสเกตบอล มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

13. โครงงานกฬีาลูกรพี ครัง้ที่ 5 วันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2553 ณ มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

14. งาน Thank more และ Bye senior คณะนิติศาสตร วันที่  19 มกราคม 2554 ณ ลานจามจุร ี 

คณะนติศิาสตร 
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ประเภททุนการศึกษา จํานวนทุน จํานวนเงิน 

งบประมาณรายได 

ทุนประจําปการศึกษา 2553 3 3,800.- บาท 

ทุนนักศึกษาชวยงานอาจารย ประจําภาคเรียนที่ 1 17 42,500.- บาท 

ทุนนักศึกษาชวยงานอาจารย ประจําภาคเรียนที่ 2 14 35,000.- บาท 

จากเงินบริจาค/เงินผลประโยชน กองทุน – มูลนิธิ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม 2 40,000.- บาท 

มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม 1 20,000.- บาท 

จากเงนิบรจิาค/เงนิผลประโยชน กองทุน – มูลนธิ ิ

สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยเชียงใหม 2 40,000.- บาท 

มูลนธิพัิฒนามหาวทิยาลัยเชียงใหม 1 20,000.- บาท 

กองทุนสงเสริมมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ประเภทตอเนื่องจนจบการศกึษา 3 30,000.- บาท 

กองทุนสงเสรมิมหาวทิยาลัยเชียงใหม ประเภทตอปการศกึษา 2 20,000.- บาท 

มูลนธิกิรมหลวงราชบุรีดเิรกฤทธิ์  ประเภทตอเนื่องจนจบ
การศึกษา 

1 16,000.- บาท 

มูลนธิกิรมหลวงราชบุรีดเิรกฤทธิ์  ประเภทตอปการศึกษา 4 24,000.- บาท 

SMBC  Global Foundation Scholarship 1 730$ 

โครงการจัดสงนักศกึษาชาวไทยภูเขาเขาศกึษาตอมหาวิทยาลัย 20 600,0000.-
บาท 

โครงการจัดสงนักศกึษาชาวไทยมุสลมิในจังหวัดชายแดนภาคใตเขา
ศกึษาตอในมหาวทิยาลัยรัฐ 

1 30,000.- บาท 

กองทุนโอยัง – บางกอกโพสต 1 50,000.- บาท 

ทุนมูลนธิทิิสโกเพื่อการกุศล 1 12,000.- บาท 

เงินชวยเหลือพิเศษ (6,000.- บาท)ของคณะกรรมการสงเสริมหา
วทิยาลัยเชยีงใหม 

1 6,000.- บาท 

ทุนการศกึษาเฉลมิราชกุมาร ี 1 10,000.- บาท 

กองทุนนางฮั่งเค้ียว แซปง (พ่ึงรัศมี) 1 16,000.- บาท 

กองทุน น.ส.ธรียา วิสทิธิ์พานชิ 1 10,000.- บาท 

ชมรมศษิยเกาคณะวทิยาศาสตร 1 8,000.- บาท 

ทุนการศกึษา 

 ในปการศกึษา 2553 คณะนิตศิาสตร ไดจัดสรรทุนการศกึษาใหแกนักศกึษา ดังนี้ 
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ภาพกจิกรรมงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 

โครงการแนะแนวนองฝกงาน 

โครงการสัมมนาการตอบ

ขอสอบกฎหมาย 

ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 2 

คณะสังคมศาสตร 
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ภาพกจิกรรมงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 (ตอ) 

โครงการวันวิชาการ คณะนิติศาสตร คร้ังท่ี 2 
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ภาพกจิกรรมงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 (ตอ) 

โครงการสัมมนาเรียนรูและสังเกตการณกระบวนการศาลในมุมมองสทิธมินุษยชน 

คณะนิติศาสตร จัดรวมกับ รวมกับศูนยพิทักษและฟนฟูสิทธิชุมชนทองถิ่น  

และสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงเอเชีย (AIHR) 

โครงการคายคุณธรรม 
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ภาพกจิกรรมงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 (ตอ) 

กจิกรรม Sport Day ป 53 
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การวิจัย 

ผลการดําเนนิงานดานการวจิัย ประจําปการศึกษา 2553 
 

ลําดับท่ี โครงการวจัิย คณะผูวจัิย แหลงทุน 

1 โครงการการพัฒนาเครอืขายวชิาการ
เพื่อสนับสนุนความเปนธรรมสําหรับ
กลุมเกษตรกรในระบบพันธสัญญา 

อาจารยไพสฐิ พาณชิยกุล 
อาจารยทศพล ทรรศนกุลพันธ 

แผนงานพัฒนา
คุณภาพชีวติ
แรงงาน (สสส.) 

2 โครงการจัดทําขอเสนอสําหรับการ
ปฏิรูปกระบวนการจัดทํานโยบาย
สาธารณะและระบบกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนใหแรงงานสามารถเขาถึง
ระบบสวัสดกิารสังคม สทิธิและบริการ
อยางทั่วถงึและเปนธรรม 

อาจารยไพสฐิ พาณชิยกุล 
อาจารยทศพล ทรรศนกุลพันธ 

แผนงานพัฒนา
คุณภาพชีวติ
แรงงาน (สสส.) 

โครงการวจัิยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวจัิยจากแหลงทุนภายนอก 

โครงการวจัิยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวจัิยจากงบประมาณเงนิรายได 

ลําดับท่ี โครงการวจัิย คณะผูวจัิย แหลงทุน 

1 Criminological study of repentance Dr.Alexandre Chitov นติศิาสตร  
(งบเงนิรายได) 

2 กฎหมายและจารตีประเพณใีนการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ: ศึกษา 
เฉพาะกรณกีลุมปะกากะญอ พื้นที่
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
เปรยีบเทยีบกับการจัดการทรัพยากร
โดยชุมชน อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม 

อาจารยบุญชู  ณ ปอมเพ็ชร นติศิาสตร  
(งบเงนิรายได) 

3 สภาพปญหาทางกฎหมายใน
ชีวติประจําวันของประชาชน และ
แนวทางการใชหลักกฎหมายเบื้องตนใน
การแกไขปญหา 

อาจารยทศพล ทรรศนกุลพันธ นติศิาสตร  
(งบเงนิรายได) 

       คณะนิติศาสตร ไดมุงเนนการวิจัยโดยสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยไดทําวิจัย การตีพิมพเผยแพร
ผลงานวจิัย ในวารสารระดับชาตแิละนานาชาต ิรวมทัง้พัฒนาศักยภาพแกคณาจารย และนักศึกษาดานการ
วจิัยอยางตอเนื่อง โดยมีศูนยวจิัยและพัฒนากฎหมาย เปนศูนยดําเนนิการในดานตาง ๆ  
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จํานวนเงนิท่ีไดรับสนับสนุนการวจัิย 

 

แหลงทุน ปงบประมาณ 2553 
จํานวนโครงการ จํานวนเงนิ (บาท) 

งบประมาณแหลงทุนภายนอก 2 4,300,000.- 

งบประมาณเงนิแผนดิน - - 

งบประมาณเงนิรายได 3 150,000.- 

ภาพกจิกรรมโครงการวิจัย 
 

โครงการการพัฒนาเครอืขายวชิาการเพื่อสนับสนุนความเปนธรรมสําหรับกลุมเกษตรกร 
ในระบบพันธสัญญา 
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ภาพกจิกรรมโครงการวิจัย (ตอ) 
 

 

กฎหมายและจารตีประเพณใีนการจัดการทรัพยากรธรรมชาต:ิ ศกึษา เฉพาะกรณ ี
กลุมปะกากะญอ พื้นที่อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม เปรยีบเทยีบกับการจัดการทรัพยากร 

โดยชุมชน อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
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การบรกิารวิชาการ 

โครงการบริการวชิาการท่ีดําเนนิการในลักษณะโครงการตอเนื่อง 
       ในปการศึกษา 2553 ไดจัดโครงการใหบริการวชิาการที่ดําเนนิการในลักษณะโครงการตอเนื่อง โดยมี
ผลการดําเนนิงานรวมทัง้สิ้น 6 โครงการดังนี้ 
 

1.   โครงการใหคําปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชน ไดใหบริการทางกฎหมายแกประชาชน โดย
ใหบรกิารวันจันทร-ศุกร เวลา 09.00-16.00น. 

2.  โครงการคลินิกสัญจรครั้งที่ 2/2553:การเผยแพรความรูทางกฎหมาย เรื่อง ความรุนแรงใน
ครอบครัวใหแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม และโรงเรียนหางดง-   
รัฐราษฎรอุปถัมภ  เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 จัดโดยศูนยใหคําปรกึษาทางกฎหมาย 

3.  โครงการคลนิกิสัญจรครั้งที่ 3/2553 เรื่อง การเผยแพรความรูทางกฎหมายแกชุมชนในพื้นที่หางไกล  
ณ โรงเรยีนบานขุนกลาง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เม่ือวันที่ 20 - 21 พฤศจกิายน 2553 จัด
โดยศูนยใหคําปรกึษาทางกฎหมาย 

4. โครงการอบรมความรูทางกฎหมายใหกับเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 
จังหวัดเชียงใหม ณ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือน 
มีนาคม 2553 – ธันวาคม 2553 จัดโดยศูนยใหคําปรกึษาทางกฎหมาย 

5. โครงการอบรมความรูทางกฎหมายใหกับผูตองขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิง จังหวัดเชียงใหม  
ระหวาง เดอืน พฤศจกิายน – ธันวาคม 2553 จัดโดยศูนยใหคําปรกึษาทางกฎหมาย 

6.  รายการวทิยุ "ตราชูคูชาวบาน" ความยาว 25 นาท ีออกอากาศทุกวันเสารเวลา 19.35 - 20.00น. 
     ผานสถานที่ FM 100 เสยีงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน โดยอาจารยสาลณิ ี ภูรุงเรอืงผล 

โครงการบริการวชิาการระยะส้ัน (จัดประชุม อบรม สัมมนา) 
       ในปการศึกษา 2553 ไดจัดกิจกรรมเพื่อเปนบริการวิชาการแกนักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
รวมทัง้สิ้น 8 โครงการ ดังตอไปนี้ 
 

1. โครงการสัมมนาเรยีนรูและสังเกตการณกระบวนการศาลในมุมมองสทิธมินุษยชน  เม่ือวันที่ 14 
     กรกฎาคม 2553 จัดโดย คณะนติิศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม รวมกับสถาบันสทิธมินุษยชน 
     แหงเอเชีย (AIHR) 
2.  อบรมการใชฐานขอมูล Westlaw International ณ สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยเชียงใหม เม่ือวันที่ 

23 กรกฎาคม 2553 จัดโดยคณะนิตศิาสตร รวมกับสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
3.  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง "การวจิัยข้ันสูงทางดานนติิศาสตร" 4 ภูมิภาค (ภาคเหนอื) 

ณ โรงแรมศิรนิาถ การเดน จังหวัดเชียงใหม เม่ือวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2553 จัดโดย ศูนยวจิัย
และพัฒนากฎหมาย คณะนติิศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

4.  Workshop on Legal Community Teaching and Legal Consolation Service ณ ศูนยใหคําปรกึษา
ทางกฎหมาย เม่ือวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2553 จัดโดยศูนยใหคําปรกึษาทางกฎหมาย  
คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

คณะนติศิาสตร สนับสนุน สงเสรมิ และประสานงานใหคณาจารยคณะนิติศาสตร ไดนําความรู 
ความสามารถ และประสบการณ ใหบรกิารวชิาการแกชุมชน ในรูปแบบหลากหลาย ดังนี้ 
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โครงการบริการวชิาการระยะส้ัน (จัดประชุม อบรม สัมมนา) (ตอ) 
 

5. สัมมนาเพื่อรวบรวมปจจัยและกลไกที่มีผลตอความยากจนในประเทศไทยและกําหนดแนวทางนโยบาย
และการทํางานขอการพัฒนาเอกชนในประเทศไทย ณ คณะสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม  
เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2553 จัดโดยศูนยวจิัยและพัฒนากฎหมาย คณะนติิศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
รวมกับ Actionaid 

6.   โครงการเสวนาโตกลมเรื่ อง  "สิทธิการตาย" ( Right to die) ณ หองเรียนปริญญาโท 102  
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 จัดโดย คณะนิติศาสตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

7. การประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 2010 ณ หองประชุมช้ัน 4 อาคารปฏิบัติการ 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เม่ือวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2553 จัดโดยศูนยให
คําปรกึษาทางกฎหมาย คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

8.  โครงการอบรมความรูทางกฎหมายใหแกนักศึกษาสัตวแพทย ณ ศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย   เม่ือ
วันที่ 28 เมษายน 2553,19 พฤษภาคม 2553,9,30 มิถุนายน 2553,1,22 กันยายน 2553, 
13 ตุลาคม 2553 และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 

ภาพกจิกรรมบริการวชิาการ 

โครงการใหคําปรกึษาทางกฎหมายแกประชาชน ประจําปการศกึษา 2553 
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ภาพกจิกรรมบริการวชิาการ (ตอ) 

โครงการคลนิิกสัญจรครัง้ที่ 2/2553:การเผยแพรความรูทางกฎหมาย เรื่อง ความรุนแรงในครอบครัว 
ใหแกนักเรยีนระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรยีนสันปาตองวิทยาคม และโรงเรยีนหางดง-รัฐราษฎรอุปถัมภ   

โครงการคลนิิกสัญจรครัง้ที่ 3/2553 เรื่อง การเผยแพรความรูทางกฎหมายแกชุมชนในพื้นที่หางไกล  
ณ โรงเรยีนบานขุนกลาง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
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ภาพกจิกรรมบริการวชิาการ (ตอ) 

โครงการอบรมความรูทางกฎหมายใหกับเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 
จังหวัดเชียงใหม ณ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม  

อบรมการใชฐานขอมูล Westlaw International ณ สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

โครงการอบรมความรูทางกฎหมายใหแกนักศึกษาสัตวแพทย  
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ภาพกจิกรรมบริการวชิาการ (ตอ) 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง "การวจิัยข้ันสูงทางดานนติศิาสตร" 4 ภูมิภาค (ภาคเหนอื)  

Workshop on Legal Community Teaching and Legal Consolation Service 
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ภาพกจิกรรมบริการวชิาการ (ตอ) 

โครงการเสวนาโตะกลมเรื่อง "สทิธกิารตาย" (Right to die) 

การประชุมเชิงปฏิบัตกิารการศกึษากฎหมายเชิงคลนิกิ 2010  
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การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ศาสนา และการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

       คณะนติศิาสตร ใหความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
จงึไดสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ศาสนา และการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดังนี ้

 

1. โครงการลูกชางปลอดอบายมุข เตมิความสุข ใหสิ่งแวดลอม (ศาสนสถาน) ประจําปการศึกษา 2553 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ณ วัดสมเด็จดอยนอย อ.แมรมิ จ.เชียงใหม 

2. โครงการพิธีไหวครูและเชิดชูนักศึกษาดีเดน ประจําป 2553 วันพฤหัสบดี  ที่ 10  มิถุนายน  2553   

ณ หอง SB 1122 คณะสังคมศาสตร 

3. โครงการคายคุณธรรม ในระหวางวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2553 และวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2553 

ณ วัดปาดาราภิรมย (พระอารามหลวง) อ.แมรมิ จ.เชียงใหม 

4. โครงงานนํานักศกึษาใหมนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ วันเสารที่  3  กรกฎาคม  2553 ณ  พระธาตุ 

          ดอยสุเทพ  ตําบลสุเทพ  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 

5. โครงงานขันโตก Freshy Night คณะนิติศาสตร วันเสาร ที่  10  กรกฎาคม  2553 ณ ลานจามจุร ี 

     คณะนติศิาสตร 

6.   โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเขาพรรษา วันพฤหัสบดีที่  22  กรกฎาคม 2553  
     ณ วัดสวนพรกิ ต.แมหอพระ อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

7.   โครงการปลอยพันธปลาสูแหลงธรรมชาติ  วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553  เวลา 09.00 – 12.00 น.  
     ณ เขื่อนแมกวงอุดมธารา  ตําบลลวงเหนอื  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม 

     8.  โครงการถวานองคกฐนิพระราชทานมหาวทิยาลัยเชียงใหมวันศุกรที่ 29 ตุลาคม 2553 ณ วัดฝายหิน   
         ตําบลสุเทพ  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 

     9 .  โครงการจั ดกิจกรรมเรี ยนรู ก ารประดิษฐกระทงด วยใบตองและการประกวดกระทง  
         วันศุกรที่ 19  พฤศจกิายน  2553  ณ บรเิวณหนาสํานักงาน ช้ัน 1  คณะนติศิาสตร 
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ภาพกจิกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม 

โครงการลูกชางปลอดอบายมุข เตมิความสุขในสิ่งแวดลอม (ศาสนสถาน)  

พิธไีหวครูและเชิดชูนักศึกษาดเีดน คณะนติศิาสตร    
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ภาพกจิกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม(ตอ) 

โครงการคายคุณธรรมณ ศูนยพัฒนาคุณธรรม วัดปาดาราภิรมย (พระอารามหลวง)  

อําเภอแมรมิ  จังหวัดชียงใหม 

โครงการขันโตก  Freshy  Night  คณะนติิศาสตร 
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ภาพกจิกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม(ตอ) 

โครงการถวายเทยีนพรรษา ณ วัดสวนพริก  ต.แมหอพระ อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

โครงการปลอยพันธุปลาสูแหลงธรรมชาต ิณ เขื่อนแมกวงอุดมธารา   

ตําบลลวงเหนอื  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม 
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ภาพกจิกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม(ตอ) 

โครงการถวายองคกฐนิพระราชทานมหาวทิยาลัยเชียงใหม ณ วัดฝายหนิ  

โครงการการเรยีนรูการประดษิฐกระทง การประกวดกระทงดวยใบตอง  
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ภาพกจิกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม(ตอ) 

โครงการนํานองนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ 



42 

วิเทศสัมพันธและความรวมมอืกับตางประเทศ 

 การจัดการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัตกิารโดยอาจารยจากตางประเทศ   
1. Bruce A. Lasky, J.D., LL.M. และ Wendy J. Morrish Director of Bridges Across Borders Southeast 

Asia Community Legal Education Initiative มาบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษา
กฎหมายเชิงคลินิก 2010 (Clinical/Community Legal Education (CLE) Thailand  Workshop 2010) 
ระหวางวันที่ 26 ถึง 28 พฤศจิกายน 2553 ณ หองประชุมช้ัน 4 อาคารปฏิบัติการ คณะ
สังคมศาสตร 

2. Prof.Gordon Walker ตําแหนง Chair of Commercial Law, School of Law จาก La Trobe University 
ประเทศ  Australia ไดเดนิทางมาเยี่ยมชมและบรรยายพิเศษเรื่องการศึกษาตอประเทศออสเตรเลีย  
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ  หองเรยีนปรญิญาโท 102 

 การจัดหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน 
1. อาจารยกัญญา  หิรัณยวัฒนพงศ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเรียนการสอนดานกระบวนการ

ยุตธิรรม ใหแกบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมของสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว จํานวน 
6 คน ในวันที่ 23 สงิหาคม 2553 ณ  หองเรยีน ปรญิญาโท 102 คณะนติศิาสตร 

2. ศูนยใหคําปรกึษาทางกฎหมาย คณะนติศิาสตร ใหการตอนรับและแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ 
เรื่อง การสอนกฎหมายในชุมชนและการใหคําปรึกษาทางกฎหมาย แกคณาจารยจากจาก Faculty 
of law and political Science, The National University of Laos ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ระหวางวันที่  14 - 15 กันยายน 2553 ณ ศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย  
คณะนติศิาสตร 

3. อาจารยกัญญา  หริัณยวัฒนพงศ และอาจารยบุญชู  ณ ปอมเพ็ชร เปนวิทยากรในการเสวนาโตะ
กลม เรื่อง  "สิทธิการตาย" (Right to die) โดยมี นักศึกษาชาวตางชาติจาก Faculty of Health and 
Social Studies, University of South Bohemia in České  นักวชิาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเขารวม 
ในวันที่ 10 พฤศจกิายน 2553 ณ หองเรยีนปรญิญาโท 102 คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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การตอนรับผูแทนจากสถาบันและองคกรตางประเทศ 
1. Assoc.Prof.Viengvilay Thiengchanhxay รองคณบดีจาก Faculty of Law and Political Science, 

National University of Laos และ Mr.Erik Haggqvist จาก UNICRI ประจําประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดเดินทางมาเจรจาความรวมมือทางวิชาการ ในวันที่ 11 มีนาคม 
2553 ณ หองประชุมสํานักงานคณบด ีคณะนติศิาสตร 

2. Ho Nhan Ai คณบดจีาก Faculty of Law Hue University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ไดเดินทางมาเจรจาความรวมมือทางวิชาการ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุม
สํานักงานคณบด ีคณะนติศิาสตร 

3. คณะผูบริหารจาก Trade Union University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณาจารย
จาก National University of Laos ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว  และ เจาหนาที่
จากหนวยงานศูนยชวยเหลอืประชาชนประจําคณะนติศิาสตรและรัฐศาสตร มหาวทิยาลัยแหงชาติ
ลาว ไดเดนิทางมาเยี่ยมชมการทํางานของคณะนติศิาสตร และศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย ใน
วันที่ 16 สงิหาคม 2553 ณ  หองเรยีนปรญิญาโท 102 และ ศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย คณะ
นติศิาสตร 

4. Dr.Nobuyuki Arai จาก Kagawa Univeristy School of Law ประเทศญ่ีปุน ไดเดินทางมาเจรจา
เจรจาความรวมมือทางวชิาการดานงานวจิัย และเยี่ยมชมศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย ในวันที่ 
21 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุมสํานักงานคณบดี และ ศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย คณะ
นติศิาสตร 

5. Mr.Khamsone  Souliyaseang คณบดีและคณะ จาก Faculty of law and political Science, The 
National University of Laos ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว  ไดเดนิทางมาเจรจา
ความรวมมือทางวชิาการดานงานวจิัย ดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และหารือการ
จัดฝกอบรมการใหคําปรกึษาทางกฎมายกับศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย รวมทั้งพิจารณาการ
ตอ MOU ระหวางมหาวทิยาลัย ในวันที่ 22 ธันวาคม 2553 
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ภาพกจิกรรม วเิทศสัมพันธและความรวมมือกับตางประเทศ 

การจัดการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัตกิารโดยอาจารยจากตางประเทศ   

บรรยายพิเศษเรื่องการศึกษาตอประเทศออสเตรเลีย  
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ  หองเรยีนปรญิญาโท 102 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษากฎหมายเชิงคลนิิก 2010  
(Clinical/Community Legal Education (CLE) Thailand  Workshop 2010)  

ระหวางวันที่ 26 ถงึ 28 พฤศจิกายน 2553  
ณ หองประชุมช้ัน 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร 
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ภาพกจิกรรม วเิทศสัมพันธและความรวมมือกับตางประเทศ(ตอ) 

การจัดหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน 
 

การตอนรับและแลกเปลี่ยนความรูทางวชิาการ เรื่อง การสอนกฎหมายในชุมชนและ 
การใหคําปรึกษาทางกฎหมาย (CMU CLE Training Work shop)  

แกคณาจารยจาก Faculty of law and political Science, The National University of Laos  
ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว    

ระหวางวันที่ 14 - 15 กันยายน 2553  
 

บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเรยีนการสอนดานกระบวนการยุตธิรรม ใหแกบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมของ

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว วันที่ 23 สงิหาคม 2553  
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การเสวนาโตะกลม เรื่อง เรื่อง "สทิธิการตาย" (Right to die) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553  
ณ หองเรยีนปรญิญาโท 102 คณะนิตศิาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

Ho Nhan Ai คณบดีจาก Faculty of Law Hue University ประเทศ Vietnam  
ไดเดินทางมาเจรจาความรวมมือทางวชิาการ  

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุมสํานักงานคณบด ีคณะนติิศาสตร 

 การตอนรับผูแทนจากสถาบันและองคกรตางประเทศ 

ภาพกจิกรรม วเิทศสัมพันธและความรวมมือกับตางประเทศ(ตอ) 
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คณะผูบรหิารจาก Trade Union University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม คณาจารย 
จาก National University of Laos ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว  และ เจาหนาที ่
จากหนวยใหความชวยเหลอืประชาชนประจําคณะนติิศาสตรและรัฐศาสตร มหาวทิยาลัยแหงชาตลิาว  

ไดเดินทางมาเยี่ยมชมการทํางานของคณะนติิศาสตร และศูนยใหคําปรกึษาทางกฎหมาย  
ในวันที่ 16 สงิหาคม 2553 ณ  หองเรยีนปรญิญาโท 102 และ ศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิตศิาสตร 

 

Dr.Nobuyuki Arai จาก Kagawa Univeristy School of Law ประเทศญ่ีปุน ไดเดนิทางมาเจรจาเจรจาความ
รวมมือทางวชิาการดานงานวจิัย และเยี่ยมชมศูนยใหคําปรกึษาทางกฎหมาย ในวันที่ 21 กรกฎาคม 

2553 ณ หองประชุมสํานักงานคณบดี และ ศูนยใหคําปรกึษาทางกฎหมาย คณะนิตศิาสตร 

 การตอนรับผูแทนจากสถาบันและองคกรตางประเทศ (ตอ) 

ภาพกจิกรรม วเิทศสัมพันธและความรวมมือกับตางประเทศ(ตอ) 
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 การตอนรับผูแทนจากสถาบันและองคกรตางประเทศ (ตอ) 

 Mr.Khamsone  Souliyaseang คณบดีและคณะ จาก Faculty of law and political Science,  
The National University of Laos ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว  ไดเดนิทางมาเจรจา 

ความรวมมือทางวชิาการดานงานวิจัย ดานการแลกเปลี่ยนนักศกึษาและบุคลากร และหารอื 
การจัดฝกอบรมการใหคําปรกึษาทางกฎหมายกับศูนยใหคําปรกึษาทางกฎหมาย รวมทัง้พิจารณา 

การตอ MOU ระหวางมหาวทิยาลัย ในวันที่ 22 ธันวาคม 2553 

การพัฒนานักศกึษา 

     กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูทางวชิาการดานกฎหมายระหวางนักศึกษาคณะนติิศาสตร
มหาวทิยาลัยเชียงใหม และ นักศกึษาจาก The State University of New York at Buffalo  

ประเทศสหรัฐอเมรกิา ระหวางวันที่ 9 - 24 มกราคม 2553 

ภาพกจิกรรม วเิทศสัมพันธและความรวมมือกับตางประเทศ(ตอ) 



รางวัลและการไดรับการยอมรับ  

1. นายสุริยา แสงแกวฝน นักศึกษาช้ันปที่ 1 คณะนิติศาสตร รหัส 532010071 ไดรับรางวัล 
คนเล็กหัวใจใหญ ในงานคนคนฅนอวอรด ครัง้ ที่ 2 บรษิัท ทวีบีูรพา จํากัด  ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัตน
ธรรมแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ เม่ือวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2553 

2. นส.พรศิริ  ประคองธรรม รหัส 502010045 และ นส.สุทธาสินี  ประพุทธพิทยา 
รหัส 502010074 ไดรับรางวัลรองชนะเลศิที่ 2 ในการแขงขันตอบปญหาสทิธมินุษยชนระดับอุดมศกึษา 
จากสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รวมกับ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  
ณ ศูนยราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จ.กรุงเทพฯ เม่ือวันที่ 14 ธ.ค.53 
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3. นางสาวปณิดา  ตุวานนท นักศึกษาปริญญาโท รหัส 4784185 ไดรับรางวัล วิทยานิพนธดีเดน 
ระดับปรญิญาโท  ประจําปการศกึษา 2553 จากวทิยานพินธเรื่อง "ผลกระทบของการใหความคุมครองสิทธิ
นักปรับปรุงพันธุพืชภายใตพระราชบัญญัติคุมครองพันธพิช พ.ศ.2542 ตอเกษตรกรไทย : ศึกษากรณี
ขาวโพด มะเขอืเทศ และกลวยไม" โดยมี รศ. ดร. กอบกุล  รายะนาครเปนที่ปรกึษาวทิยานพินธ  

รางวัลและการไดรับการยอมรับ  
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4.  นายจตุรงค ศรีโชติ นักศึกษาคณะ
นิติศาสตร รหัส  512010009 ไดรับราง วัล
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมดีมาก ประจําป
การศกึษา 2553 จากมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

รางวัลและการไดรับการยอมรับ  

5. นักศึกษาคณะนิติศาสตร ไดรับรางวัล
ช น ะ เ ลิ ศ ก า ร ป ร ะ ก ว ด พ า เ ห ร ด
มหาวิทยาลัยเชียงใหมในงาน Sport Day and 
Night 2010 ในวันที่ 13 พฤศจกิายน 2553 

6. นายสกลวรรณ พันเพ็ชร นักศึกษาช้ันปที่  1  รหัส 
532010064 สังกัดคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับ
พระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขาการศึกษา
และวชิาการ ประจําป 2553 จากคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนดเีดนแหงชาติ และไดเขารับพระราชทานเกียรติบัตร
รางวัลเด็ก และเยาวชนดเีดนแหงชาต ิประจําป 2553 จากสมเด็จพระ
บรมโอสรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ อาคารกฬีาเวสน 2 ศูนย
เยาวชนกรุงเทพมหานคร เม่ือวันจันทรที่ 25 กันยายน 2553 
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วิสัยทัศน

มุงเนนเปนสถาบันการศึกษาที่มีความเขมเข็งในทางวิชาการและการวิจัยทางดานนิติศาสตร
และมีสวนรวมกับสังคม ในกิจกรรมที่นำมาซึ่งประโยชนโดยสวนรวม ตลอดจนเปนแหลง
ความรูทางกฎหมายใหกับสังคม รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่สามารถแขงขันและพึ่งพา
ตนเองได

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
239 ถนนหวยแกว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
โทรศัพท : 053-942910, 053-942912, 053-942913 โทรสาร : 053-942914 
www.law.cmu.ac.th

http://www.law.cmu.ac.th
http://www.law.cmu.ac.th

